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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  

โควตาความสามารถพิเศษ 
............................................................................. 

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีความประสงค์ให้บุคคลผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับ
โอกาสเข้ารับการศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองมีความสนใจ โดยการรับสมัครผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาแล้วใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระหว่าง
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดและข้ันตอนในการสมัคร ดังนี้ 
 ความสามารถพิเศษที่รับสมัคร 
  ๑. ความสามารถพิเศษด้านกีฬา 

 ๒. ความสามารถพิเศษด้านดนตรี 
 ๓. ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ 
 ๔. ความสามารถพิเศษด้านศิลปะและหัตถกรรม 

 คุณสมบัตพิื้นฐานหลักสูตร 
๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครทุกหลักสูตร 

๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ 
๒) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
๓) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

    ชั้นสูง (ปวส.)  
๔) มีความประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีความถนัดในสาขาที่สมัครเรียนอย่างแท้จริง 
๕) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 ๖)  ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา 
๒. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) 

๑)  มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู 
๒)  ไม่มีประวัติบุคลิกภาพผิดปกติ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการประกอบวิชาชีพครู 
๓)  สามารถใช้ทักษะในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
๔)  มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
๕)  มีจิตใจมุ่งม่ันพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม 
๖)  ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทข้ันรุนแรง 

   ๓. คุณสมบัติอ่ืน ๆ  
       เป็นไปตามข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละหลักสูตร 
 คุณสมบัติของผู้ที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน 
   ๑. คุณสมบัติผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 

      ๑) มีใบรับรองความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาจากนายกสมาคมกีฬาจังหวัดหรือการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย หรือ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย 
       ๒) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ (กีฬาเขตการศึกษา กีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาที่สมาคม
กีฬาแห่งประเทศไทยหรือกรมพลศึกษาเป็นผู้จัดการแข่งขัน)   

๒. คุณสมบัติ../ 



 ๒ 

  
 ๒. คุณสมบัติผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี 

๑) มีความสามารถขับร้องเพลงพื้นเมือง เพลงไทย หรือเพลงสากล อย่างดีเยี่ยม 
๒) มีความสามารถเล่นดนตรีพ้ืนเมือง ไทย หรือสากล อย่างดีเยี่ยม 

      ๓) มีใบรับรองความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี จากการร่วมแสดงหรือร่วมประกวด 
 ในการบรรเลงดนตรีหรือการขับร้องเพลง ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ หรือต่างประเทศ  

      ๔) ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณด้านการบรรเลงหรือการขับร้องเพลง 
 ๓. คุณสมบัติผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ 

     ๑) มีความสามารถทางนาฏศิลป์ไทย แขนงใดแขนงหนึ่งอย่างดีเยี่ยม 
      ๒) มีใบรับรองความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ จากการร่วมแสดงหรือร่วมประกวด 

กิจกรรมด้านนาฏศิลป์ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ หรือต่างประเทศ  
      ๓) ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณทางด้านนาฏศิลป์ 
 ๔. คุณสมบัติผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะและหัตถกรรม 

     ๑) มีความสามารถทางศิลปะหรือหัตถกรรมแขนงใดแขนงหนึ่งอย่างดีเยี่ยม 
      ๒) มีใบรับรองความสามารถทางด้านศิลปะหรือหัตถกรรม จากการเข้าร่วมแสดง  

ประกวดผลงาน หรือแข่งขันความสามารถทางด้านศิลปะหรือหัตถกรรม ระดับจังหวัด ระดับภาค  ระดับประเทศ 
หรือต่างประเทศ  

      ๓) มีผลงานทางด้านศิลปะหรือหัตถกรรม  
      ๔) ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณทางด้านศิลปะหรือหัตถกรรม 

เอกสารประกอบการรับสมัคร 
  ๑. ส าหรับผู้สมัครหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ได้แก่ ส าเนาระเบียน
แสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.๑) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือใบรับรองแนบรายงานผลการเรียน หรือส าเนารายงานผลการเรียนเทียบเท่ า ระบุคะแนนเฉลี่ย  
๕ ภาคเรียนขึ้นไป หรือส าเร็จการศึกษา 
  ๒. ส าหรับผู้สมัครหลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ได้แก่ ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.๑) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือใบรับรองแนบรายงานผลการเรียนหรือส าเนารายงานผลการเรียนเทียบเท่า 
ระบุคะแนนเฉลี่ย ๒ ภาคเรียนขึ้นไป หรือส าเร็จการศึกษา 
  ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
  ๔. ใบรับรองคุณสมบัติการมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน (แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ) 

การสมัครเข้าศึกษา 
  ๑. สมัครและติดตามผลการสมัครได้บนเว็บไซต์ http://academic.uru.ac.th/SmartUru 
  ๒. เลือกสมัครได้เพียง ๑ สาขาวิชา โดยด าเนินการกรอกใบสมัครบนระบบ Online ระหว่างวันที่   
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
  ๓. ผู้สมัครรอฟังผลการตรวจสอบและการยืนยันรับใบสมัครจากเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยภายใน 
๑ วัน นับจากวันที่ผู้สมัครส่งใบสมัครบนระบบ Online ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการสมัครได้บน
เว็บไซต์ หรือมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลกลับผ่านช่องทางการติดต่อที่ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการกรอกใบสมัคร 
  ๔. ผู้สมัครที่ได้รับการยืนยันรับใบสมัครแล้ว ให้ดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร แล้วน าไปช าระเงิน
ค่าสมัคร จ านวน ๓๐๐ บาท ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือที่งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายในวันที่ 
๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว 
 

การคัดเลือก../ 
 

http://academic.uru.ac.th/


 ๓ 

 
การคัดเลือกและการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 

  ๑. ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 
  ๒. สอบข้อเขียนและทดสอบความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
  ๓. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑  
  ๔. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธ์เข้าศึกษา (Clearing House) วันที่ ๓ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
  ๓. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
  ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียด เพ่ิมเติมได้ที่กองบริการการศึกษา โทร ๐๕๕-๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ 
๑๖๑๓ หรือ Facebook SmartUru หรือ Line @SmartURU  
  

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 



๔ 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โควตาความสามารถพิเศษ 
  คณะครุศาสตร ์
 

รหัสสาขา หลักสตูร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๑ ครุศาสตรบณัฑติ การประถมศึกษา (๕ปี) 5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๒ ครุศาสตรบณัฑติ การศึกษาปฐมวัย (๕ปี)  5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๓ ครุศาสตรบณัฑติ เกษตรศาสตร ์(๕ปี)   5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๕ ครุศาสตรบณัฑติ คอมพิวเตอร ์(๕ปี) 5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ,ศิลป-์ค านวณ คะแนนเฉลีย่สะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๖ ครุศาสตรบณัฑติ เคมี (๕ปี)   5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๗ ครุศาสตรบณัฑติ ชีววิทยา (๕ปี) 5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๘ ครุศาสตรบณัฑติ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (๕ปี)    5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๙ ครุศาสตรบณัฑติ นาฏศิลป ์(๕ปี) 5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๐ ครุศาสตรบณัฑติ พลศึกษา (๕ปี)    5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๑ ครุศาสตรบณัฑติ ฟิสิกส ์(๕ปี)   5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๒ ครุศาสตรบณัฑติ ภาษาจีน (๕ปี)    5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๓ ครุศาสตรบณัฑติ ภาษาอังกฤษ (๕ปี) 5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๕ ครุศาสตรบณัฑติ ภาษาเกาหลี (๕ปี)    5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๘ ครุศาสตรบณัฑติ อุตสาหกรรมศลิป์ (๕ปี) 5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

 
 
 
 
 



 ๕ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โควตาความสามารถพิเศษ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รหัสสาขา หลักสูตร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสตูร 

๑๗๐ ๐๒๐๒ ๐๐๐๑ นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร ์ ๑๐๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๒๐๓ ๐๐๐๑ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ ๘๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๓๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๒๐๔ ๐๐๐๑ ศิลปบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป ์ ๑๕ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๔ ๐๐๐๒ ศิลปบัณฑิต ศิลปกรรม ๒๕ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๑ ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและการโรงแรม ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๒ ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการวัฒนธรรม ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๓ ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน ๘๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๔ ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๕ ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีไทย ๒๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๖ ศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ๒๕ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๗ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(เอกภาษาอังกฤษ) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๘ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 
(เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล) 

๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๙ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(เอกภาษาไทย) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๑๐ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย  
(เอกภาษาไทยส าหรับชาวตา่งประเทศ) 

๒๕ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๑๑ ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ๘๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

  หมายเหตุ จ านวนรับตามที่ระบุ เป็นจ านวนรับรวมของนักศึกษาทุกประเภท 

 
 



 ๖ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โควตาความสามารถพิเศษ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสสาขา หลักสูตร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๐๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์(เอกคณิตศาสตร์) ๒๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ,ศิลป-์ค านวณ คะแนนเฉลีย่สะสม 
๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๐๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์(เอกคณิตศาสตรเ์ทคโนโลยี) ๒๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ,ศิลป-์ค านวณ คะแนนเฉลีย่สะสม 
๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๐๓ วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์(เอกสถิติอุตสาหการ) ๒๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ,ศิลป-์ค านวณ คะแนนเฉลีย่สะสม 
๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๐๔ วิทยาศาสตรบัณฑิต เคม ี ๓๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๐๕ วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ  

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๐๖ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าคะแนนเฉลีย่สะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๐๗ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๐๘ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อินเตอร์เนต็ 

๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ,ศิลป-์ค านวณ 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๐๙ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณติ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๑๐ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ 

๑๗๐ ๐๓๑๓ ๐๐๐๑ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร ์ ๘๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๒๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๑๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ ๓๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ จ านวนรับตามที่ระบุ เป็นจ านวนรับรวมของนักศึกษาทุกประเภท 

คณะเกษตรศาสตร ์
รหัสสาขา หลักสูตร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร 

๑๗๐ ๐๔๐๖ ๐๐๐๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร ์ ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๔๐๖ ๐๐๐๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ จ านวนรับตามที่ระบุ เป็นจ านวนรับรวมของนักศึกษาทุกประเภท 



 ๗ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โควตาความสามารถพิเศษ 

คณะวิทยาการจัดการ 
รหัสสาขา หลักสูตร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสตูร 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๑ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๒ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด(เทียบโอน) ๔๐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) ทางดา้นบริหารธุรกิจ 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๓ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๔ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (เทยีบโอน) ๔๐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า, ประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) ทางดา้นบริหารธุรกิจ 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๕ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการ ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๖ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการ (เทียบโอน) ๔๐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) ทางดา้นบริหารธุรกิจ 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๗ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๘ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) ๔๐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) ทางดา้นคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

๑๗๐ ๐๕๐๘ ๐๐๐๑ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตตร์ (เอกนิเทศศาสตร์) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๘ ๐๐๐๒ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (เอกการสื่อสารการตลาด) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๙ ๐๐๐๑ บัญชบีัณฑิต บัญช ี ๘๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๙ ๐๐๐๒ บัญชบีัณฑิต บัญชี(เทียบโอน) ๖๐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) ทางดา้นการบัญชี 

๑๗๐ ๐๕๑๐ ๐๐๐๑ เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต,ศิลป์-ค านวณ หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทางดา้นบัญชี,บญัชีการเงิน 

  หมายเหตุ จ านวนรับตามที่ระบุ เป็นจ านวนรับรวมของนักศึกษาทุกประเภท 

 
 
 
 
 



 ๘ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โควตาความสามารถพิเศษ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รหัสสาขา หลักสูตร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสตูร 

๑๗๐ ๐๖๑๑ ๐๐๐๑ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 
๓๐ 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต,ศิลป์-ค านวณ หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางชา่งอุตสาหกรรมคะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๖๑๑ ๐๐๐๒ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 
(เทียบโอน) 

๓๐ 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) ทางดา้นก่อสร้าง หรือ 
สาขาที่เก่ียวข้องคะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๖๑๑ ๐๐๐๓ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการพลังงาน ๒๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต 
๑๗๐ ๐๖๑๑ ๐๐๐๔ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๓๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต, ศิลป์-ค านวณ หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ทางดา้นคอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิคส์, ไฟฟ้า, แมคคาทรอนิกส์ หรือ 
สาขาที่เก่ียวข้อง  คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๖๑๑ ๐๐๐๕ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(เทียบโอน) 

๓๐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) ทางดา้นทางดา้นไฟฟ้า, 
อิเล็กทรอนิคส์, แมคคาทรอนิกส์,เทคนิคคอมพิวเตอร์,หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

๑๗๐ ๐๖๑๑ ๐๐๐๖ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส ์ ๓๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต,ศิลป์-ค านวณ หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทางชา่งอุตสาหกรรม 

๑๗๐ ๐๖๑๒ ๐๐๐๑ เทคโนโลยบีัณฑติ เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์ ๓๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
๑๗๐ ๐๖๑๒ ๐๐๐๒ เทคโนโลยบีัณฑติ เทคโนโลยสี ารวจและภูมิสารสนเทศ ๓๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
๑๗๐ ๐๖๑๒ ๐๐๐๓ เทคโนโลยบีัณฑติ เทคโนโลยีอุตสาหการ ๓๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
๑๗๐ ๐๖๑๒ ๐๐๐๔ เทคโนโลยบีัณฑติ เทคโนโลยีอุตสาหการ 

(เทียบโอน) 
๓๐ 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวส.) ทางดา้นอุตสาหกรรม หรือ 
สาขาที่เก่ียวข้อง คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๖๑๒ ๐๐๐๕ เทคโนโลยบีัณฑติ เทคโนโลยไีฟฟา้ ๓๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
๑๗๐ ๐๖๑๒ ๐๐๐๖ เทคโนโลยบีัณฑติ เทคโนโลยไีฟฟา้ 

(เทียบโอน) 
๓๐ 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) ทางดา้นไฟฟ้าหรือ 
สาขาที่เก่ียวข้อง 

  หมายเหตุ จ านวนรับตามที่ระบุ เป็นจ านวนรับรวมของนักศึกษาทุกประเภท 

 
 



 ๙ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โควตาความสามารถพิเศษ 

วิทยาลัยนานาชาติ 
รหัสสาขา หลักสูตร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสตูร 

๑๗๐ ๐๗๐๕ ๐๐๐๑ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๗๐๕ ๐๐๐๒ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจนีธุรกิจ ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๗๐๕ ๐๐๐๓ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจนีธุรกิจ(เรียนที่ไทย ๒ ป ี+ เรียนที่จีน ๒ ปี) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๗๐๗ ๐๐๐๑ บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๗๐๗ ๐๐๐๒ บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
เรียนที่ไทย ๓ ปี +เรียนที่ไต้หวนั ๑ ป ี

๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ จ านวนรับตามที่ระบุ เป็นจ านวนรับรวมของนักศึกษาทุกประเภท 

 
วิทยาลัยน่าน 

รหัสสาขา หลักสูตร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสตูร 
๑๗๐ ๐๘๐๓ ๐๐๐๑ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์(เอกบริหารรัฐกิจ) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า,

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
๑๗๐ ๐๘๐๓ ๐๐๐๒ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์(เอกบริหารการพัฒนา) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า,

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
๑๗๐ ๐๘๐๗ ๐๐๐๑ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ (กลุ่มการจัดการทั่วไป) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า,

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
๑๗๐ ๐๘๐๗ ๐๐๐๒ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ (กลุ่มการจัดการการค้าปลีก) 

ตามความร่วมมือสนบัสนุนทุนการศึกษาจากบริษทั 
ซีพีออล์ล จ ากัด (มหาชน) 

๘๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า,
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

หมายเหตุ จ านวนรับตามที่ระบุ เป็นจ านวนรับรวมของนักศึกษาทุกประเภท 

 



ใบรับรองความสามารถพิเศษเฉพาะด้านเพื่อสมัครเป็นนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ส ำหรับสมัครบนระบบ Online ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ ประเภทโควตำควำมสำมำรถพิเศษ 

 
ข้ำพเจ้ำ(ชื่อ-สกุล).............................................................................ขอสมัครเข้ำศึกษำ โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 
 เฉพาะคุณสมบัติความสามารถพิเศษด้านที่ใช้สมัคร 
คุณสมบัติผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 

  มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาประเภท................................................................................... 
โดยมีใบรับรองจาก  นายกสมาคมกีฬาจังหวัด  การกีฬาแห่งประเทศไทย  คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย 
  เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ 
กรมพลศึกษา ได้แก่  กีฬาเขตการศึกษา กีฬาเยาวชนแห่งชาติ อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................... 
  อ่ืน ๆ ...............................................................................................................................................  
 
คุณสมบัติผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี 
      มีความสามารถอย่างดีเยี่ยมด้านการขับร้อง เพลงพื้นเมือง เพลงไทย เพลงสากล  
      มีความสามารถอย่างดีเยี่ยมด้านการเล่นดนตรี  ดนตรีพ้ืนเมือง ดนตรีไทย ดนตรีสากล  
      เคยเข้าร่วมหรือประกวดบรรเลงดนตรีหรือการขับร้องเพลง..................................................................... 
โดยได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ ระดับจังหวัด  ระดับภาค  ระดับประเทศ ระดับต่างประเทศ 
      อ่ืน ๆ ...................................................................................................................................................... 
 
คุณสมบัติผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ 
      มีความสามารถทางนาฏศิลป์ไทยอย่างดีเยี่ยมในด้าน............................................................................. 
      เคยเข้าร่วมหรือประกวดหรือแสดงกิจกรรมทางนาฏศิลป์ในด้าน............................................................  
โดยได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ ระดับจังหวัด  ระดับภาค  ระดับประเทศ ระดับต่างประเทศ 
      อ่ืน ๆ ...................................................................................................................................... ................ 
 
คุณสมบัติผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะและหัตถกรรม 
      มีความสามารถทางศิลปะหรือหัตถกรรมอย่างดีเยี่ยมในด้าน................................................................. 
      เคยเข้าร่วมหรือประกวดความสามารถทางด้านศิลปะหรือหัตถกรรมในด้าน..........................................    
โดยได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ ระดับจังหวัด  ระดับภาค  ระดับประเทศ ระดับต่างประเทศ 
      อ่ืน ๆ ...................................................................................................................................... ................ 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                                 ............................................................(ลงชื่อผู้สมัคร) 

 
***มหาวิทยาลัยจะใช้ใบรับรองนี้เป็นข้อมูลเพ่ือพิจารณาผู้มีคุณสมบัติตามประกาศการรับสมัครในขั้นต้น 

ผู้สมัครต้องเตรียมหลักฐานที่เป็นเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อกรรมการในขั้นตอนของการสอบคัดเลือก*** 
  

  
 


